
؛ والثاين: أن يتفق مجيع املستحقني على االستيفاء؛  ؛ أوال: أن يكون مستحقه مكلفا استيفاء القصاص ثالثة

؛ مثال  ، أن يؤمن باالستيفاء أن يتعدى اجلانية والثالث: أن نؤمن يف االستيفاء أن يتعدى إىل املتعدى اجلاين

؛ أول يشرتط أن يكون مستحقه مكلفا يعين الذي  اجلانية؛ الشرط الثالث أن نؤمن باالستيفاء أن يتعدى  ذلك

؟ الذي له القصاص على املذهب كل من يرث املقتول،   ؛ ومن الذي له القصاص له القصاص البد يكون مكلفا

؛ وعلى هذا فالزوجة هلا صوت وال ما هلا  ، كل من يرثه بنسب أو سبب كل من يرث املقتول بنسب أو سبب

؛ فكل من يرث املقتول بنسب أو سبب كالنكاح والوالء فإنه يدخل يف استحقاق  ا وارثة؟ هلا صوت أل صوت

؛ فالزوجة واألوالد واألم واألب   ، كل من يرث ال ال من يرث : شيخال؟ مقتوال من كان  السائل :القصاص؛ 

ه ال يقتص ؛ فإن كان املستحق غري مكلف فإن ؛ فال بد أن يكون املستحق مكلفا كلهم مستحقون للقصاص

؟ يقول الفقهاء رمحهم  ، ولكن ماذا نصنع ، ما يقتص من اجلاين وإن متت الشروط اخلمسة السابقة من اجلاين

، يعين حىت يبلغ الصغري  ، حىت يكلف من مل يكون مكلفا اهللا إنه حيبس اجلاين حىت يكلف من مل يكن مكلفا

؟ اهللا  وت وينتقل احلق إىل وارثه لكن عقل انون إىل مىت؛ بلوغ الصغري معروف إىل أمد أو مي وحىت يعقل انون

وحينئذ حيبس اجلاين مخسني سنة وال يقتص منه ألنه البد أن يكون  رمبا يبلغ مخسني سنة ما عقل نعم ، أعلم

؛ وقال بعض أهل العلم إن هذا  املستحق مكلفا فإن كان غري مكلف حبس اجلاين حىت يكلف من مل يكلف

؟ وعلى هذا القول حيبس اجلاين وال   وأنه وأن للمكلف أن يقتص وإن كان البعض غري مكلف عرفتمليس بشرط 

؟ ال، ال حيبس، يقال للمكلف ماذا ختتار؟ ختتار القصاص اقتصصنا منه ولغري املكلف نصيبه من الدية ، ختتار  ال

ن مل يبلغ يقتص من اجلاين وال ال؟ ال، ؛ مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وأم وأب وابن بالغ واب الدية تكون الدية

ال يقتص منه حيبس حىت   الشيخ : ، ال يقتص  الطالب : ؛ ال املذهب؟ أم وأب والزوجة وابن بالغ وابن مل يبلغ

الشرط الثاين: اتفاق األولياء على ذلك،   ؛ ، رأيه القصاص أو عدمه يعمل به يبلغ هذا الصغري وننظر أيش رأيه

لى طلب القصاص؛ فإن طلب أحدهم القصاص واآلخرون طلبوا الدية استوىف وال ال؟ ال أن يتفقوا كلهم ع



الشرط الثالث   . )) فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف ((؛ ودليله من القرآن يف هذه اآلية  يستوىف

ضرر االستيفاء إىل ، أي يتعدى اجلانب معناه إننا نأمن من أن يتعدى  أن يؤمن باالستيفاء أن يتعدى اجلانب

، امرأة قتلت زوجها ـ والعياذ باهللا ـ وهي حامل اآلن نقتص  وجب القصاص على امرأة حامل ؛ مثل لو غري اجلاين

؟ على اجلنني وهلذا  ، على من نا جلنينا على غريهاصما نقتص ألننا لو اقتص الشيخ :ال،  الطالب :؟  منها وال ال

؛ إذا ننتظر حىت لو  جم الزاين احلامل حىت وضعت وأسقت الولد اللنب وفطنأخر النيب عليه الصالة والسالم ر 

؛  اتفق أولياء الدم على أن يقتصوا من هذه املرأة اجلانية فإننا ال نقتص منها نظرا بكون القصاص يتعدى إىل غريه

هذه ثالث شروط ؛  ؟ حىت تضع وتسقي الولد اللنب مث إن وجد من يرضعه وإال تركت حىت تفطنه نصرب إىل مىت

؟ فاجلواب أن  فإذا قال قائل فرقوا لنا بني شروط القصاص وبني شروط استيفاء القصاص  ؛ الستيفاء القصاص

؛ وشروط االستيفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ أو ال ينفذ هذا  شروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت أو ال يثبت

يتم القصاص حىت لو كان أولياء املقتول مكلفني وطلبوا الفرق بينهما فشروط القصاص إذا عدم واحد منها ما 

؛ أما الشروط االستيفاء فإا شروط؟ لتنفيذه؛ إذا أيهما ننظر أوال القصاص نعم؟ واآلن فيه تعدي فإنه ال قصاص

؟ ننظر أوال يف شروط القصاص إذا متت نظرنا إىل شروط االستيفاء فإن مل تتم  شروط القصاص وال شروط الصفة

إذا قتل إنسان وليس  السائل :؛  نعم الشيخ :؟  يا شيخ السائل :  القصاص فإنه من األول ال قصاص . شروط

طيب ذكرنا من  الشروط أن يتفق   ؛ ، الذي يرثه بيت املال يكون لبيت املال الشيخ :؟  له أحد ماذا نفعل

أن شيخ اإلسالم ابن تيمية اختار ما  أولياء املقتول على استيفاء القصاص إال أنه مر علينا أظن ما أدري مىت

، قتل الغيلة يقتل  ذهب إليه اإلمام مالك وهو أن قتل الغيلة ال يشرتط فيه اتفاق األولياء وال تكليف وال شيء

، فساد يف األرض فإذا قتل شخص إنسانا غيلة يعين جاءه على غره وقتله فإنه يقتل  القاتل بكل حال ألا فساد

؛  إىل مطالبة ألن هذا من باب فساد يف األرض إذ ال ميكن التحرز من قتل الغيلة ما ميكن بكل حال وال حيتاج

أو  السائل :،  ، آمن يف سوقه جييء شخص يغتاله هذا فساد عظيم ، آمن يف بيته إنسان آمن مثال يف املسجد



؛ وعلى هذا القول يكون القصاص  ؛ املهم على كل حال إن هذا القول قول قوي أو نائم الشيخ :نائم شيخ ؟ 

يعين متاسكوا إياه أو تقاتلوا تضاربوا أو مثال تسابوا وتشامتوا أو ما أشبه ذلك هذا هو الذي فيما لو قتله جهارا 

خيري فيه اإلنسان بني النظرين إما القتل وإما الدية؛ لكن مجهور أهل العلم أنه ال فرق ويستدلون بعموم قوله عليه 

شيخ قول الراجح أن يكون  السائل : ؛  ومل يستفسر)  من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (م: الصالة والسال

القول الراجح أنه إن كانت املدة قريبة فال بأس وإن كانت بعيدة فال ينبغي أن يسجن  الشيخ :؟  املستحق مكلفا

ينوب عن ؟  السائل :؛  لقصاص وإما الديةاجلاين بل خيتار اإلمام أو ويل الصغري أو انون خيتاران ما يريا إما ا

 الشيخ :؟  إذا كانت الزوجة أخوها قتل زوجها هل يقبل صوا السائل :  ؛ ينوب عن السائل نعم الشيخ :

تقول أنا واهللا  السائل :ما خيالف أيه  الشيخ :؛  صوت املرأة ألا تقول مثال ألجل أنه أخيها السائل :؟  صوا

، فيه  ، إال على الرأي الثاين أي ولو يطلب الشيخ :؟ لكن أهله يطلبون القصاص السائل :؛  ما أطلب القصاص

 رأي ثاين يقولون إن أولياء الدم هم الورثة أولياء الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعين من يرثه بالتعصيب

؟ بعصبته وال يقول أنا  نتخي بهألم هم الذي يذلون بذله ويعتزون بعزه واإلنسان إذا يبغى يعتز وينتخي من ي

هذا الرأي األخري هو اختار شيخ اإلسالم ابن  الشيخ :إال ما جيد من أهل العرب  الطالب : ؛ ما نعم ةفالن ةزوج

  ؛ ، شيخ اإلسالم يرى هذا أن أولياء املقتول ليسوا ورثة بل هم الذين يرثون بالنسب وخيصها أيضا بالعصبة تيمية

 إذا اختلفوا  السائل :إذا طلبوا  الشيخ : ؟ فمن يقدم والديةالقصاص يف أولياء املقتول  اختلفشيخ إذا  السائل :

الشيخ ألنه األصل؟  السائل :ال ال؛   الشيخ : ما يقدم القصاص ؟ السائل :؛  أيه يقدم من طلب الدية الشيخ :

السائل يرضى أليش؟  الشيخ :شيخ والذي مل يرضى كيف؟  السائل :  ما اتفقوا على استيفائه؛ واألنه ما اشرتط :

طيب بقينا   )) فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ((ال  الشيخ :يبغى القصاص وبقي األولياء يرفضه؟  :

؛ القصاص هل معناه حيصل بإزهاق النفس أو ال حيصل إال بإزهاقها مبثل ما جنا به القاتل؛  يف كلمة القصاص

،  ذهب أن القصاص حيصل بإزهاق النفس وقالوا إن القاتل يقتل بالسيف ولو جنا بغري السيففاملشهور من امل



وبقوله صلى  ) ال قود إال بسيف (؛ يستدلون لذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم:  يقتل بالسيف ولو جنا بغريه

؛ وقال بعض أهل  ن غريهوال ريب أن القتل بالسيف أحسن م ) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة (اهللا عليه وسلم: 

العلم بل إن القصاص من متامه ومن العدل أن يفعل باجلاين كما فعل ألا قصاص مثل قص اآلخر يعين تتبع 

، حمرم لذاته ال لكونه  األثر واملشي عليه فيقولون القصاص يفعل باجلاين كما فعل إال إذا كان القتل بسبب حمرم

 قتله بفعل اللواط به أو بالزنا ا وهي ال تتحمل يريد القتل أو ما أشبه ذلك سقاء اخلمر أوإعدوانا كما لو قتله ب

، يعين مثال غال واحد غول حببل جنيء  ؛ واستدل هؤالء ألن هذا هو متام القصاص فهو ما يفعل مبثل ما فعل

ل ما تأذى ؟ ال، نفعل به مثل ما فعل ألن هذا هو متام القصاص ومث نقتله بالسيف الذي من أريح ما يكون

؛ أو مثال صار يضرب مثال حبديد يضرب ا مثال مع  ذلك باالغتيال أو باخلنق قصدي هذا يتأذى باخلنق الزم

؛  ، هذا هو متام القصاص الصدر مع البطن شك وتشكيك هذا أيضا يفعل به مثل ما فعل هذا متام القصاص

وهذا واضح جدا ))  يه بمثل ما اعتدى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عل ((ويستدلون أيضا بقوله تعاىل: 

ويستدلون أيضا بنص خاص ذه املسألة بالذات وهي:  )) وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ((وهذا عام 

؛ جارية كان عليها أوزار  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رض رأس اليهودي الذي رض رأس اجلارية بني احلجرين

اء يهودي فأخذ الذهب الذي عليها احللي الذي عليها ورض رأسها بني حجرين ـ من ذهب لألنصاري فج

والعياذ باهللا ـ فأخذت املرأة قبل أن متوت وقيل هلا من فعل بك من فعل بك حىت ذكروا هذا اليهودي فأشارت 

، فعل به  لبرأسها أن نعم فأخذ الرجل فاعرتف فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرض رأسه بني حجرين ففع

فقالوا  ) ال قود إال بالسيف (؛ وهذا نص صريح يف املسألة وأجابوا عن قوله عن استدالل اآلخرين بقوهلم:  ذلك

إن هذا احلديث ضعيف رواه ابن ماجة وغالب أفراد ابن ماجة كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية غالب ما ينفرد 

؛ وثانيا: التعليل الذي هم قالوا من باب اإلحسان الراحة أجابوا عن ذلك بأن إحسان القتلة أن به يكون ضعيفا

الزاين نرمجه باحلجرات وهذا  )) ومن أحسن حكما لقول يؤمنون ((يتمشى فيها على الشر فإن اهللا يقول: 



؛ فاحلاصل أن إحسان  لقتلة؟ أحسنا ا حىت ميوت ما نضربه بالسيف ونقول إنا أحسنا القتلة وال ال حجرات نعم

؛ فإذا قالوا  القتلة ليس معناها راحتها معناها أن نتمشى فيها على نفس الشر وهذا متمشا فيها على نفس الشر

فإذا قال قائل لعل رض الرسول صلى اهللا عليه وسلم رأس اليهودي بني احلجرين من باب التشفي ألن اليهود 

؛ أحدمها أن أصل القصاص من أجل  ؛ فاجلواب على ذلك من وجهني بهأعداء فأراد أن يفعل من أجل التشفي 

قاتلوهم يعذبهم اهللا بأيديكم ويخزهم و ينصركم عليهم ويشف  ((، كما قال اهللا تعاىل:  ؟ نعم التشفي وال ال

فأصل القصاص ما شرع إال ألجل أولياء املقتول الذين صارت أكبادهم تغلي من احلر  )) صدور قوم مؤمنين

كون فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ واجلواب الثاين أن يقال هذا خالف الظاهر أن ي شفى من هذا القاتلتت

فيكون  )) فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ((للتشفي ألنه موافق لعمومات األدلة 

اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فهو ؟ وهذا القول هو الراجح وهو  هذا احلديث تطبيقا هلذه اآلية واضح

احلق أنه يفعل باجلاين مثل ما فعل حىت لو قطع لو مثال اجلاين ـ والعياذ باهللا ـ قطع يده ورجله ويده الثانية ورجله 

؛ وقد ثبت يف  نعم نسوي به مثله الشيخ :،  نعم الطالب :؟  ؟ يسوي مثله وأنفه ولسانه وأذنه وطلع عينه نعم

د تعاىل النهار ح مسلم أن العرانيني الذين املدينة فالرسول صلى اهللا عليه وسلم أرسل يف إثرهم فجيء م وقصحي

؟ تكوى مبسمار حممي على النار ـ والعياذ باهللا ـ حيمى املسمار على  ت  ويش معىن مسي العنير فأمر بأعينهم فسم

الراعي مثل هذا الفعل أم فعلوا بالراعي مثل هذا الفعل النار وحط يف عينه تكحل به حىت تنض قالوا إم فعلوا ب

 ، من متام القصاص ؟ القصاص مثلوا م مث قتلوهم فنقول أيضا من قتل إنسانا بالتمثيل ميثل به ألن هذا من متام

شيخ ما يرد  السائل :  ؛ ويكون خمصوصا أو خمصصا لقول لنهي النيب صلى اهللا عليه وسلم عن؟ عن املثلة .

ال هو احلقيقة فيه عدل وتشفي فيه  الشيخ :؟  هم بقول اهللا تعاىل : (( وال جيرمنكم شنئان قوم اال تعدلوا ))يعل

عد وتشفي لكن معناه هنا ال جيرمنكم على أن تفعلوا شيئا حمرما وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه اآلخرون . طيب 

،  ؛ ثانيا: شروط استيفائه؛ وثالثا كيفيته أوال: شروط ثبوت؛  نبدأ اآلن فهمنا اآلن حبثنا القصاص من وجوه ثالثة



القصاص في  ((مث قال اهللا تعاىل:   . كيفية القصاص هل يكون أن يفعل باجلاين ما فعل أو يكون بالسيف

وإما  ؛ والباء هنا إما للبدلية وباحلر خرب اجلار وارور أاحلر مبتد الحر بالحر )) ((بدأ بالتفصيل قال:  )) القتلى

واحلر هو الذي ليس مبملوك وليس معناها احلر القبيلي كما  ر بدل احلر أو احلر عوض احلر نعم؛ يعين احل للعوض

املسلم ال يقتل باحلر ؟ بقية شروط القصاص ألن احلر  ؛ لكن مع مراعاة أيش يفهمه العامة فيقتل احلر باحلر

يا أيها الذين آمنوا   ((قائل: إا مل ختصص لقوله: فالسنة خصصت القرآن هنا مع أنه قد يقول  الكافر نعم

يعين يقتل  )) الحر بالحر والعبد بالعبد (( ؛ ثانيا فهو خياطب املؤمنني احلر منكم باحلر منكم))  كتب عليكم

هنا ؟ اململوك فإذا جنا العبد اململوك على عبد آخر فقتله فإنه يقتل به مع أن الضرر  ؟ من العبد العبد بالعبد كذا

دم على حق ؟ على السيد ألنه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته لكن يقال حق املقتول يف القصاص مق على من

تقتل ))  واألنثى باألنثى ((فيقتل العبد بالعبد لكن مع مالحظة بقية شروط القصاص .  السيد ألن هذا جنا نعم

نعم؟  الشيخ :،  نعم الطالب :لقاتل عجوز؟ ، طيب ولو كانت األنثى مقتولة شابة وا ، نعم األنثى باألنثى

طيب، واحلر باحلر لو كان أحد القاتل متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك جمنون وهو فرد ما له أحد 

طيب العبد بالعبد، العبد القاتل يساوي  الشيخ :نعم،  الطالب :يقتل؟  الشيخ :نعم،  الطالب :؟  املقتول يقتل

ما ينظر إليه، ال ينظر؟ نعم ال ينظر  الشيخ :يقتل،  الطالب :مائة ألف  والعبد املقتول يساوي عشرة آالف؟ 

  )) والعبد بالعبد ((وهذا متام ومساواة  )) الحر بالحر ((؟ طيب نشوف اآلن منطوق اآلية  إىل هذا واضح

إذا قلنا بأن  بالعبد  فيه خالف فيها خالف نعم يقتل احلر الضدنشوف   ؛ كذلك  )) نثىاألنثى باأل ((كذلك 

فإذا كنا إذا التزمنا  )) الحر بالحر ((احلر يقتل بالعبد فمفهوم اآلية الكرمية أن احلر ال يقتل بالعبد أن اهللا قال: 

نقول  ومها أن احلر ال يقتل بالعبد نعمبداللة املنطوق واملفهوم فإننا نقول: منطوق اآلية أن احلر يقتل باحلر ومفه

؟  وهو يقتل به وال ال أن احلر ال يقتل بالعبد ذكر؟ ال ما  أليس كذلكأيضا ومفهومها أن العبد ال يقتل باحلر 

فتبني ذا أن املفهوم ليس على عمومه وأنه خارج يف قتل العبد باحلر  العبد يقتل باحلريقتل العبد يقتل باحلر، 



؛ مث إن هذا املفهوم معارض  خارج خروجا الشك فيه ألنه إذا قتل احلر باحلر فألن يقتل العبد باحلر من باب أوىل

(( وكتبنا :  اىل يف سورة املائدةمبنطوق مبنطوق أقوى منه داللة املنطوق أقوى من داللة املفهوم وهي قوله تع

ال يحل دم امرأ مسلم  : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث ابن مسعود )) عليهم فيها أن النفس بالنفس

والنفس بالنفس فعلى هذا نقول إن مفهوم اآلية هذه غري  ) إال بإحدى ثالث الثيب الزاني والنفس بالنفس

العبد  ((؛ طيب ثانيا:  على وجوب القصاص واملؤمنون تتكافأ دمائهم مقصود غري مقصود لوجود أدلة الدالة

؛ والعبد باحلر؟ العبد باحلر؟ يقتل من باب  واضح القتل قتل العبد بالعبد واضح وهو من متام املساواة )) بالعبد

منطوق اآلية الكرمية أن األنثى تقتل باألنثى؛  )) األنثى باألنثى ((  . ، واحلر بالعبد هي املسألة األوىل طيب أوىل

 الشيخ :يقتل؟  الطالب :؟  طيب لو قتل األنثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل األنثى رجل هل يقتل ا وال ال

نعم، وهذا دليله عموم األدلة الدالة على أن النفس بالنفس وأن املؤمنني تتكافأ دمائهم وكذلك قصة اليهودي 

؟ من باب أوىل ألنه دونه؛ وقال  مرأة وال ال؟ هو رجل قتل بامرأة؛ طيب وهل تقتل املرأة بالرجلالذي قتل با

؛ الرجل ما يقتل باملرأة  بعض العلماء يف املسألة األوىل إن الرجل ال يقتل باملرأة إال أن يدفع أوليائها نصف الدية

فإذا قتلناه ا فإن ديته تزيد عليها املرأة مرتني مثل  إال أن يدفع أوليائها نصف الدية أليش؟ قالوا ألن الرجل ديته

وهذا القول قول ضعيف جدا ألنه إذا كان العبد مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة مع أن كال منهما مال 

ة إال ؛ وقال بعض العلماء يقتل الرجل باملرأ يباع ويشرتى فال أن يقتل احلر باملرأة بدون دفع الفرق من باب أوىل

والسيد ما ميكن  )) وألفيا سيدها لدى الباب ((الزوج مع زوجته إذا قتلها فال يقتل ألنه سيد هلا قال اهللا تعاىل: 

 السائل : . وهذا أيضا ضعيف؛ والصواب أن الرجل يقتل باملرأة سواء كان زوجها أو غري زوجها يقتل بعبده نعم

  يقتل  الشيخ :؟ على املذهب 

السائل ؛  هم يستدلون هم يستدلون يقولون اهللا يقول احلر باحلر الشيخ :؟  يستدلون اآلية هذههم ما  السائل :

  ؛ أيه وهلذا لو كانت األنثى حرة قتلت أنثى عبدة ما تقتل أي نعم على املذهب الشيخ :؟  األنثى جاء بعده :



فمن عفي من هذه  )) فإتباعالحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء ((  يقول

عفي ))  عفي له من أخيه ((:  ؛ وقوله شرطية والفاء عاطفة ومفرعة أيضا تفيد أن ما بعدها مفرع على ما قبلها

فأي قاتل عفي له من أخيه شيء فإتباع القاتل يعين  الشيخ :،  القاتل الطالب :؟  ؛ من املعفو له له من أخيه

 ، أي إنسان عفي له من دم أخيه شيء ، أي من دم أخيه ؟ املقتول : من أخيه من املراد باألخ ؛ وقوله باملعروف

تباع باملعروف واإلتباع باملعروف هذا واإل؟  حمذوف التقدير فالواجب أخرب مبتد )) فاتباع ((؛ وقوله:  فاتباع

، الواجب هذا على ورثة املقتول يعين إذا عفوا فعليهم أن يتبعوا القاتل باملعروف يعين  قتوليكون على ورثة امل

أي إىل العايف أداء إليه وأداء إليه ))  ((؛  بدون أذية له أو من عليه أو توبيخ له أو ما أشبه ذلك يكون باملعروف

يعين على وجه كمال وإمنا نص على إحسان هنا  )) وأداء إليه بإحسان ((؛  ؟ من القاتل من أين األداء

واملعروف هناك ألن القاتل املعتدي البد أن يقابل هذا العدوان بإحسان بأداء الدية أما أولئك العافون فإم ما 

شيء هذه ويش  )) فمن عفي له من أخيه شيء ((؛ وقوله:  جنوا بل أحسنوا حني عدلوا من القتل إىل الدية

شرط من فتعم أي شيء لو فرض عندنا مسألة من املسائل الفرائض صحت من عشرة ماليني نكرة يف سياق ال

أو زوجا له أو ما  ال فرق بني أن يكون قريبا للقاتلوفيهم واحد نصيبه واحد من عشرة ماليني وعفا فال قصاص و 

املنطوق يف احلكم هذا  يف احلكم ليوافقه يف احلكم أن يوافق املسكوت عنه ةقلنا إن القصاص منطوق . أشبه ذلك

طيب فقتل العبد باحلر ثابت لكنه مفهوم موافقة  ؛ يف احلكم ه؛ مفهوم املخالفة أن خيالف يسمى مفهوم موافق

طيب أما قتل احلر بالعبد فهو عبد مجهور أهل العلم مفهوم  ؟ ألنه يوافق قتل احلر باحلر فهو أوىل منه وال ال

د وعند أيب حنيفة مفهوم موافقة لكنه ما أخذ مفهوم موافقة من هذه اآلية ألنه خمالفة يعين أن احلر ال يقتل بالعب

الشك أن احلر أعلى من العبد وال ميكن أن يكون مفهوم موافقة لكنه أخذه من نصوص عامة على قتل النفس 

تل احلر باحلر فقتل ؛ إذا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم خمالفة مفهوم موافقة أن يقتل العبد باحلر ألنه إذا ق بالنفس

؛ مفهوم املخالفة ال يقتل احلر بالعبد ألن  ؛ إذا فقد وافق املنطوق يف احلكم يقتل العبد باحلر العبد من باب أوىل



 الحر بالحر ((احلر أعلى أخذ اجلمهور ذا املفهوم وقالوا اآلية تدل على أن احلر ال يقتل بالعبد ألن اهللا قال: 

 ة هذه اآلية هذه تدل على ما قالهأبو حنيفة خالفهم يف هذا وقال يقتل احلر بالعبد لكن ما هو من اآلي ))

؟  اجلمهور إنه ال يقتل احلر بالعبد لكن أيب حنيفة استدل بقتل احلر بالعبد بنصوص أخرى عامة ففهمتم اآلن

العبد، بقلنا العبد يقتل  الطالب :؟  محد فيها داللة منطوق ويش هي يا )) العبد بالعبد ((، طيب قوله:  نعم

واحلر ال يقتل؟ بالعبد  الشيخ :أن العبد ال يقتل باحلر،  الطالب :وفيها داللة مفهوم ؟  العبد يقتل بالعبد الشيخ :

؟ ألنه قال العبد بالعبد إذا العبد باحلر ال ما دخل يف املنطوق واحلر بالعبد ما دخل يف املنطوق؛ لكن هل  كذا

؟ بنهج على ما قررنا قبل قليل، موافقة، ال فيه ختصيص، فيه  فهوم يف اآلية مفهوم موافقة وال مفهوم خمالفةامل

 عند أيب حنيفة السائل :ختصيص أما قتل العبد باحلر فهو مفهوم موافقة وأما قتل احلر بالعبد فهو مفهوم خمالفة؛ 

طيب السائل :ال حىت عند أيب حنيفة وأبو حنيفة يثبته بدليل آخر يثبت قتل احلر بالعبد بدليل آخر ؛  الشيخ :؟ 

أيه يقولون إن السبب يف ذلك العلة أن  الشيخ :؟  اجلمهور كيف قالوا الدليل اآلخر الذي قال به أبو حنيفة

؛  زلة األموال كالبعري والشاة يقتل به احلرالعبد يضمن بالقيمة فهو مبنزلة  األموال وال ميكن أن يكون الذي مبن

هو على كل حال املسألة فيها يعين تقدمنا أن الراجح أن احلر يقتل بالعبد  الشيخ :النفس بالنفس ؟ السائل :

؟ باألوىل تقدمنا  فإذا قتل السيد بقتله فال أن يقتل األجنيب من قتل عبده قتلناه ) (وأنه ورد يف حديث مسرة: 

األنثى  الطالب :؟  فيها داللة منطوق وداللة مفهوم ؟ ما هو املنطوق )) األنثى باألنثى ((جح . طيب القول الرا

 الشيخ :داللة املفهوم أن األنثى تقتل بالرجل والرجل ال يقتل باألنثى،  الطالب :،  طيب الشيخ :،  تقتل باألنثى

 الشيخ :املنطوق أن األنثى تقتل باألنثى واملفهوم ما بأدلة أخرى،  الطالب :؟  أن األنثى تقتل بالرجل وال ما تقتل

أنه ال السائل :أيه ما نريد احلكم املفهوم من اآلية؟   الشيخ : ؟ املفهوم السائل : املفهوم بس بني مفهوم اآلية،

، طيب هذا  ؟ نعم كذا الشيخ :وال الرجل باألنثى السائل :نعم وال الرجل؟  الشيخ :تقتل األنثى بالرجل، 

الشيخ ،  نعم الطالب :؟  املفهوم هذا خمالفة أن األنثى ال تقتل بالرجل الشيخ :نعم ،  الطالب :؟  مفهوم يا زيد



الشيخ ،  تقتل  الطالب : ؟ ؟ األنثى ال تقتل بالرجل يعين امرأة قتلت رجال ما تقتل به مفهوم خمالفة وال موافقة :

؛ قتل الرجل باألنثى من هذه اآلية  ى فمن باب أوىل أن تقتل بالرجل مثل لغريهتقتل ألا إذا كانت تقتل باألنث :

مفهوم خمالفة ألن الرجل أعلى من األنثى، طيب هذا  الشيخ :خمالفة  الطالب :؟  مفهوم خمالفة وال مفهوم موافقة

لكن عندنا أدلة وقد قال به  املفهوم الذي هو مفهوم خمالفة لو نظرنا إىل اآلية نفسها قلنا ال يقتل الرجل باملرأة

بعض أهل العلم إن الرجل ال يقتل باملرأة وقال آخرون إنه يقتل باملرأة لكن يعطي أوليائها أوليائه نصف الدية ألنه 

أن الرجل ال يقتل باملرأة وهذا لو مل يكن نصوص أخرى لقلنا به ، طيب إذا مفهوم آية مفهوم خمالفة  الدية مرتني

وكتبنا فيها أن  ((؟ أو ال  )) ((النفس بالنفسمثل:  أخرى تدل على أن الرجل يقتل باملرأةلكن عندنا نصوص 

:  ال يحل دم امرأ مسلم إال إحدى ثالث ـ إلى أن قال (:  وكذلك يف حديث ابن مسعود))  النفس بالنفس

قتل الرجل باملرأة هذه نصوص عامة وعندنا نص خاص يف  ) المؤمنون تتكافأ دمائهم (وقال: )  النفس بالنفس

شيخ بنسبة احلرة باألمد يصري منطوق وال السائل :  وهو قتل اليهودي باجلارية األنصارية هذا ما فيه احتمال .

 مفهوم موافقة  الشيخ : ؟ مفهوم موافقةالسائل :أي قتل احلر باألمة؟ من باب مفهوم موافقة،  الشيخ :؟  املفهوم

السائل ال ال ما أعطاهم شيئا أبدا؛  الشيخ :؟  لليهودي الذي قتل باجلارية يا شيخ هل أعطى املسلمالسائل :  ؛

هذا بس قياسا منهم ملا كانت دية الرجل مثل  الشيخ : أولياء املرأة ويعطى ؟ يعطى من قال إنه بالنسبة لقول :

الشيخ ؟  األشراف العربكيف نرد  مبن قال إن قتل اليهودي من باب السائل :  ؛ مرأتني قالوا يكون هذا أرشح

نرد عليه بعكس ذلك ألن األصل قصاص مادام أنه حبق وهلذا ما الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما قتله حىت  :

، طيب وكذلك أيضا العموم أن النفس بالنفس؛ طيب اآلن هذه حقيقة  اعرتف بناء على قوله فاألصل القصاص

ما تكلمنا ا أثناء الشرح مع التفسري لكن ينبغي أن نعرفها من داللة املنطوق واملفهوم هي جديدة عليكم ألننا 

الشيخ ؟  يقاسهنا ماذا شيخ التقسيم السائل :  . ؟ مفهوم أي نعم داللة اللفظ على معناها داللة النطق وداللة

 ؛ يف األجناس األنثى باألنثى ويف ألن هذا هو الذي به املقاس كاملة من كل وجهة يف األجناس والصفات :



أي   الشيخ : ؟ إذا يف كل مفهوم خمالفة جتعل الدليل حىت نثبتهاالسائل :  ؛ الصفات احلر باحلر والعبد بالعبد

؟ مفهوم خمالفة  شيخالسائل :  ؛ نعم وإال، كل مفهوم خمالفة البد من دليل وإال أثبتنا له خالف احلكم املذكور

أنه يقولون العلماء إذا تعارض املنطوق واملفهوم فاملنطوق  ال الشيخ :؟  هناك نص عام ما هلذا بقوة هذا يا شيخ

املوافقة الذي ذكرنا منه قتل األنثى  شيخ بالنسبة ملفهومالسائل :  مقدم؛ ولو كان عاما؟ ولو كان عاما أي نعم؛

قال واألمة  فإنه ماالسائل :األنثى باألنثى؟  الشيخ :باألنثى أخذناه يعين من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر احلر؟ 

ما فيه يعين ما فيه الذكر  منطوقها، منطوقها أن األنثى تقتل باألنثى حرة كانت أو عبدة عامة الشيخ :باألمة؟ 

ألا حرة أو غري احلرة فاألنثى تقتل باألنثى حرة كانت أو أنثى، بقينا األنثى بالذكر والذكر باألنثى على   

قلنا إنه باعتبار اجلنس ما هو باعتبار  الشيخ :؟   ما ذكر األمة تعميم يا شيخ أنهالسائل : ؛راخلالف فيها

؛ أي نعم؛ احلر باحلر يعين زيادة على الرجل بالرجل،  الوصف اآلية اليت فيها احلر باحلر ما قالت الرجل بالرجل

كر اململوك بالذكر األنثى باألنثى ما قالت أمة وال حرة ما قالت باألمة وال؛ العبد بالعبد يعين الذكر بالذكر، الذ 

   ؛ اململوك وسكت عن األمة ألا داخلة يف عموم قوله: األنثى باألنثى

الدين  الشيخ :الدين ؟  السائل : أيش؟ الشيخ :؟  الدين ال ننظر إىلالسائل :؛  نعم الشيخ :شيخ؟ السائل :

ال بالنسبة يا شيخ قتل : السائل؛  ، القصاص له شروط أربعة الظاهر يا إخوان فامهني وأنت ما حضرت البحث

ال ما ينظر ما ينظر يعين مثال تقول إنه إن هذا ألنه كافر وليس مسلم هذا  الشيخ : ؟ اليهودي باجلارية املسلمة

احلر باحلر   فسربتقول ابن عباس إن احلر يقتل بالعبد فما الفائدة السائل :  ، هذا ال ينجرب ذا . ال ينجرب هذا

هو كما قال أخ حممد قلنا الفائدة من هذا إن متام القصاص ما يكون إال ذا القسيم:   : الشيخ ؟ والعبد بالعبد

، وأنثى مقتولة باألنثى فهذا من متام املقاسم يف اجلنس ويف الوصف، أما  حر مقتول حبر، وعبد مقتول بالعبد

شيخ األمثلة احلر  السائل :  مسألة إذا اختلف األوصاف فهذا شيء ثاين . ال ما هو صحيح العربة بعموم اللفظ.

يف  الشيخ :؟  باحلر هذا ما متثل على أول اآلية  كتب عليكم القصاص يف القتلى فنأخذ هذا مفهوم املخالفة



؛ أيه حنن قلنا إمنا ذكر هذا من أجل متام املقاص ألن القصاص إذا كان احلر باحلر مت  أصال بيان لقوله: قتلى

طيب   ر وذكر وكذلك األنثى باألنثى وكذلك العبد بالعبد ما فيه إشكال.القصاص جنسا ووصفا حر وذكر حب

؛ من أين نأخذها يا  سقوط قصاص بعفو أحد الورثة )) فمن عفي له من أخيه شيء ((يستفاد من قوله: 

أيش وجه الداللة من   الشيخ : ؛ : من أخيه شيء ألن عفو واحد من مائة ورثة سقط قوله الطالب : ؟ مصطفى

ويش وجه الداللة من كلمة: شيء؟ كيف  الشيخ :نعم،  الطالب :شيء؟  الشيخ :قوله: شيء؛  الطالب :اآلية؟ 

 الطالب :تقول؟ نعم زيد؟ أي لكن وجه الداللة إذا عفا أدىن واحد من الورثة سقط القصاص؟ نعم يا سامل؟ 

غري؛ يف سياق الشرط فتفيد العموم النكرة يف سياق الشرط فيها غري ال  الشيخ :فمن عفي له من أخيه شيء؛ 

؟ ويش ))  كتب عليكم القصاص ((؛ طيب إذا ما الفائدة يا أمحد من قوله:  تفيد العموم ومن عفي شرطية

؟ إذا قيل كتب  )) ((كتب عليكم القصاصالفائدة إذا كانوا إذا عفوا إن العفو جائز ويش الفائدة يف قوله: 

 عليكم الشيء ما صار 


